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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1. Kesimpulan 

 

 

1. Analisis finansial usaha mendapatkan nilai keuntungan bersih setelah 

pajak sebesar Rp 43.320.321,- per tahun.  Nilai R/C ratio atas biaya tunai 

per tahun adalah 2,21 dan nilai R/C ratio atas biaya total per tahun adalah 

1,7.  Nilai titik impas (BEP) diperoleh sebesar Rp 18.643.798,- dan 

kapasitas pada BEP sebanyak 18.643,8 sachet per tahun 

 lebih rendah dari produksi yaitu 120.000 sachet per tahun.  PBP sebesar 

1,65 tahun lebih rendah dari umur ekonomis 10 tahun dengan tingkat 

pengembalian modal sebesar 71,92 persen.  Gross B/C rasio dan Net B/C 

rasio sebesar 1,44 dan 3,96 dengan nilai ROI sebesar 59,32 persen. 

Berdasarkan kriteria tersebut maka usaha Bandrek Lampung dinilai 

menguntungkan secara finansial. 

2. Strategi prioritas untuk pengembangan usaha adalah merapikan 

pembukuan usaha; menjaga kontinuitas produksi dan kontrol mutu; 

mengajarkan kepada tenaga kerja seluk beluk usaha sehingga dapat 

bekerja tanpa pengawasan namun produk yang dihasilkan tetap berkualitas 

prima; memanfaatkan perkembangan teknologi untuk meningkatkan 

performa usaha baik dalam sisi produksi, maupun promosi produk; 

memperhatikan pengembangan SDM; memfokuskan diri pada usaha untuk 

melakukan pendekatan pada supplier; memperluas distribusi produk ke 
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wilayah strategis disertai pengawasan ketat; mempertahankan dan 

meningkatkan kualitas produk; melakukan riset untuk menemukan 

subtitusi dalam resep; dan melakukan inovasi produk. 

 

6.2 Saran 

 

 

Beberapa saran yang dapat diajukan kepada perusahaan sebagai berikut. 

1. Kegiatan di luar bisnis yang banyak menyita waktu dan membuat pemilik 

menjadi kurang fokus pada usahanya adalah tantangan yang harus diatasi.    

Tahap awal pembangunan bisnis merupakan titik kritis yang butuh 

perhatian serius, sehingga pemilik perlu meluangkan lebih banyak waktu 

untuk mengurus usahanya.  Pemilik perlu segera menemukan orang-orang 

yang mampu menggantikan perannya ketika yang bersangkutan sedang 

tidak berada di tempat.  

2. Perusahaan sebaiknya lebih giat mengkomunikasikan produk ini kepada 

masyarakat.  Jaringan pemasaran diperluas dan promosi juga 

membutuhkan penanganan lebih intensif.  Distribusi produk ke wilayah 

bercuaca lebih sejuk sebaiknya dapat segera direalisasikan.  Promosi 

sebaiknya dilakukan dengan memanfaatkan beragam media yang ada, 

terutama melalui internet karena biayanya lebih murah selain dari 

keikutsertaan dalam beragam pameran atau event lain. 

 

 

 

 


